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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 ياسر نشأت عبد الكريم االسم
 yassir.n.ak@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 هندسة المرور  اسم المادة
 ساعة / االسبوع 2 مقرر الفصل

 المادة أهداف
ان الهدف من المقرر هو تعريف الطالب الى اساسيات هندسة المرور التي تساهم بشكل فاعل ومهم في 

 وتقييم العمليات المرورية.تطوير وتحسين تنظيم حركة المرور  وادارة الطرق 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 

خصائص مستخدمي الطريق, الدراسات المرورية متضمنة طرق جمع وتحليل مقدمة الى هندسة المرور, 
البيانات, تحليل الخصائص المرورية ونظرية الزخم المروري, تحليل السعة المرورية ومستوى الخدمة 

للطرق والتقاطعات, التقاطعات وتصميم االشارة الضوئية, العالمات المرورية والتخطيط االرضي, تحليل 
 وادث.االمان والح

  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
Traffic and Highway Engineering by Nicholas J. Garber & Laster A. 

Hoel 

Highway and Traffic Engineering by Ben Thageesen 

Highway Capacity Manual by Transportation Research Board 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة عن التخطيط وهندسة المرور 22/9/2112 1

   )السائق(خصائص مستخدمي الطريق  29/9/2112 2

   خصائص مستخدمي الطريق )المركبة( 6/11/2112 3

   خصائص مستخدمي الطريق )الطريق( 13/11/2112 2

   دراسة الحجوم المرورية: التركيب المروري , التذبذب المروري 21/11/2112 5

   دراسة الحجوم المرورية: خصائص الحجم , الجريان المروري 22/11/2112 6

   دراسة الحجوم المرورية: طرق جمع البيانات 3/11/2112 2

   دراسة السرعة: طرق جمع بيانات السرعة 11/11/2112 8

   دراسة السرعة: تحليل بيانات السرعة االنية 12/11/2112 9

   دراسة زمن الرحلة: الغرض, طرق جمع البيانات, تحليل الباينات 22/11/2112 11

   التاخير: طريقة جمع البيانات, العوامل الموثرة في التاخيردراسة  1/12/2112 11

   السعة المرورية ومستوى الخدمة 8/12/2112 12

   السعة المرورية وحجم الخدمة 15/12/2112 13

   العوامل الموثرة في السعة المرورية 22/12/2112 12

   الكثافة(عناصر التدفق المروري )التدفق, السرعة,  29/12/2112 15

   العالقات بين عناصر التدفق المروري 5/1/2115 16

 نةـــــف الســة نصــــــــعطل

   تحليل السعة المرورية لمقطع من الطريق السريع 16/2/2115 12

   تحليل السعة المرورية لمقطع من الطريق السريع ) حلول امثلة( 23/2/2115 18

   المرورية لمقطع متناسجتحليل السعة  2/3/2115 19

   تحليل السعة المرورية لمقطع متناسج )حلول امثلة( 9/3/2115 21

   التقاطعات المرورية: انواع التقاطعات 16/3/2115 21

   التقاطعات المرورية: مبدئ التصميم الهندسي للتقاطع 23/3/2115 22

   االشارة الضوئية للتقاطعات المرورية 31/3/2115 23

   تحليل السعة المرورية للتقاطع المروري 6/2/2115 22

   تصميم االشارة الضوئية للتقاطع 13/2/2115 25

   تصميم االشارة الضوئية للتقاطع )حلول امثلة( 21/2/2115 26

   العالمات المرورية والتخطيط االرضي للطريق 22/2/2115 22

   وتحليل البياناتسالمة الطريق: الحوادث, جمع  2/5/2115 28

   دراسة مواقف المركبات: جمع البيانات, انوعها , التحكم 11/5/2115 29

   دراسة مواقف المركبات: تصميم موقف المركبات 18/5/2115 31

   تطبيق كومبيوتر: استخدام برنامج اكسل في تحليل البيانات المرورية 25/5/2115 31

   استخدام برنامج فزم في تصميم االشارة الضوئية للتقاطعتطبيق كومبيوتر:  2/6/2115 32
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